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O minicurso pretende, a partir da experiência sensível das/os participantes, 

através de um objeto que será solicitado que tragam, que relembre seus tempos 

de infância, resgatar memórias do passado que orientam e organizam o 

presente e constroem memórias de futuro. Os livros Indez, Ler, escrever e fazer 

conta de cabeça e Vermelho Amargo, de autoria de Bartolomeu Campos de 

Queirós, serão trazidos à cena para se discutir como a experiência literária com 

leituras que refazem percursos biográficos e experiências estéticas revelam 

conhecimentos, experiências, sabedorias, valores, crenças que nos constituem 

enquanto sujeitos únicos e irrepetíveis. A partir de reflexões sobre memória, 

diálogo, alteridade e cronotopo, o minicurso objetiva, também, provocar a 

reflexão sobre a literatura na perspectiva não apenas de formação de leitores de 

livros, mas sim de suas próprias vidas.  

 

Objetivos: 

 

1. Discutir sobre a leitura do mundo que precede a leitura da palavra; 

2. Refletir sobre a literatura como uma possibilidade de não se deixar 

petrificar pela realidade.  

 

Conteúdos: 

 

1. Leitura literária: curiosidade, surpresa; 

2. Cronotopo e memória de presente, de passado e de futuro; 

3. Literatura, realismo do cotidiano x sensibilidade. 

  

Público-alvo: Professores/as de: Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio, EJA - Educação de Jovens e Adultos. Estudantes de graduação em 

Pedagogia e outras licenciaturas. 
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